
 
 
  Hajnówka, dn. 03.06.2016 r. 

 
Szanowni Państwo! 

  

Serdecznie informujemy, że dnia 17.07.2016 r. Hajnowski Dom Kultury organizuje X 

Jarmark Żubra. Wiodącym tematem tegorocznej jubileuszowej edycji Jarmarku Żubra jest  

Hajnowski Marcinek. Uczestnicy będą mogli poznać smak tego wyjątkowego, bardzo 

popularnego na ziemi hajnowskiej wypieku. 

 Jarmark Żubra jest znakomitą okazją do prezentacji folkloru i kulturowego 

dziedzictwa ludowego. Zapraszamy do udziału w imprezie wszystkich związanych z kulturą 

ludową Podlasia i innych regionów Polski, zainteresowanych prezentacją swoich wyrobów. 

Obok siebie będą prezentować się wystawcy polscy, białoruscy, ukraińscy i litewscy: artyści 

ludowi, rzemieślnicy, drobni wytwórcy produktów regionalnych, osoby prezentujące potrawy 

kuchni regionalnej. W trakcie jarmarku przewidziane są liczne atrakcje, konkursy z 

nagrodami i występy zespołów folklorystycznych.  

Udział wystawców w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie 

organizują stoisko wystawowe w miejscu wyznaczonym przez organizatora, po 

wcześniejszym wysłaniu pisemnego zgłoszenia, tj. do dnia 10.07.2016 r. na adres: Hajnowski 

Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, faxem na nr 85 682-32-01 lub e-

mailem: hdk@hdk.hajnowka.pl Wzór karty zgłoszenia, oświadczenia i regulamin dostępne są 

na stronie www.hdk.hajnowka.pl oraz w załączeniu.  

 O szczegółach związanych z imprezą można dowiadywać się w sekretariacie HDK 

pod tel. 85 682 32 03. 
            Rościsław Kuncewicz 

Dyrektor 
Hajnowskiego Domu Kultury 
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       Regulamin wystawiania stoisk podczas X Jarmarku Żubra 
 

 Miejsce :  Park Miejski w Hajnówce, ul. Parkowa 
 
 Organizator: Urząd Miasta Hajnówka i Hajnowski Dom Kultury 
 
1. Główną część X Jarmarku Żubra stanowią stanowiska z rękodziełem ludowym ( haft i 

koronka, tkactwo, plecionkarstwo, ceramika, wyroby z drewna) i rzemiosłem 
artystycznym (dekupaż , batik, witraż, wyroby z filcu, galanteria skórzana itp.) oraz 
ekologicznymi wyrobami regionalnymi (miód, zioła, oleje itp)  i kuchnią tradycyjną (ser, 
wędlina, wypieki, pierogi, babka ziemniaczana itp.). 

2. Do głównej części Jarmarku należą również stanowiska ośrodków kultury, organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów terapii zajęciowej itp. promujących 
własne wyroby. 

3. Warunkiem uczestnictwa w głównej części X Jarmarku Żubra w Hajnówce jest 
nadesłanie do 10 lipca 2016 r. karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 1) na 
adres Hajnowskiego Domu Kultury. PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE 
KARTY. 

4. Bezwzględnie wymagana jest charakterystyka towaru i ilość osób obsługujących stoisko 
(nie więcej niż 3 osoby). 

5. O zakwalifikowaniu przez organizatora do udziału w imprezie wystawca zostanie 
powiadomiony telefonicznie.  

6. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku proszeni są o 
zgłoszenie propozycji zajęć. 

7. Stoiska tematycznie związane ze sztuką ludową, rękodziełem artystycznym, kuchnią 
regionalną są bezpłatne. 

8. Przydział stoisk przez organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji. 
9. Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej. Wystawca powinien posiadać 

własne przewody rozgałęziające i zasilające.  
10. Wjazd na teren Jarmarku możliwy jest od godz. 8.00 w dniu imprezy. Wystawca 

zobowiązany jest zorganizować stoisko w godz. 8.00 - 12.00 i utrzymać czynne co 
najmniej do godz. 19.00. 

11. W Biurze Organizacyjnym Jarmarku wystawca otrzyma identyfikator i skierowany 
zostanie na wydzielone miejsce w przyporządkowanym mu sektorze. 

12. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.  
13. Organizator ma prawo usunąć z części głównej Jarmarku podmiot posiadający 

asortyment niezgodny ze zgłoszeniem i skierować do innego sektora imprezy. 
14. W ramach X Jarmarku Żubra mogą wystawiać również inni wytwórcy, producenci i 

firmy (podmioty) na stanowiskach płatnych wyznaczonych przez organizatora. 
Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie, w czasie i miejscu imprezy, działalności 
handlowej, usługowej, informacyjno-promocyjnej, rozrywkowej jest dostarczenie karty 
zgłoszenia wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 2) do Organizatora i po uzyskaniu 
akceptacji, dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora. Opłaty za stoiska 
określa załącznik nr 2. Należność za stoisko musi być wpłacona najpóźniej do dnia 13 
lipca 2016  r. na rachunek bankowy organizatora: 

Nr konta : 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900  
Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka 
z dopiskiem: opłata za stoisko handlowe „X Jarmark Żubra 2016” oraz z podaniem 
imienia i nazwiska opłacającego lub nazwy podmiotu handlowego. 



15. Podmioty (stoiska) postawione bez dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy 
przez służby porządkowe. 

16. Zabrania się pod rygorem usunięcia z terenu imprezy samowolnego powiększania 
określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni, wystawiania towarów bądź reklam 
poza obręb stoiska i umieszczania ich w ciągach komunikacyjnych przylegających do 
stoiska. 

17. Opłaty za prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, marketingowej, 
informacyjnej itp. są uzależnione od charakteru i sposobu takiej działalności i określane 
są indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i podpisaniu stosownej 
umowy. 

18. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Imprezy, a zwłaszcza 
utrzymania czystości i porządku na terenie im powierzonym.  

19. W czasie trwania Jarmarku będzie zatrudniony personel ochrony w celu utrzymania 
porządku i zapewnienia bezpieczeństwa. 

20. Użytkownicy stoisk gastronomicznych oraz z artykułami spożywczymi są zobowiązani 
do zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych. Towary muszą posiadać 
aktualny okres przydatności, a sprzedawcy ważne książeczki zdrowia, wymagane 
pozwolenia i koncesje. 

21. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Jarmarku należy powiadomić organizatora 
najpóźniej w przeddzień imprezy. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

22. Uczestnicy Jarmarku wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacyjnych i promocyjnych przez Hajnowski Dom Kultury ( zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych). 

23. Uczestnicy ubezpieczają przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko. 
24. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem 

pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami 
losowymi. 

25. Zabrania się odsprzedawania lub odstępowania całości lub części stoisk bez wiedzy i 
zgody Organizatora. 

26. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może usunąć  
uczestnika imprezy bez zwrotu kosztów uczestnictwa. 

27. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów 
Kodeksu Cywilnego. 

 
Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia stoiska związanego z kulturą ludową wraz z oświadczeniem. 
2. Karta zgłoszenia stoiska handlowego wraz z cennikiem oraz z  oświadczeniem. 

 



Załącznik 1          
 Karta zgłoszenia stoiska  

związanego z kulturą ludową wraz z oświadczeniem  
 X Jarmark Żubra      

17.07.2016 r. 
 

1.  Podmiot/Nazwa/ 
Imię i Nazwisko 

 
 

 
2.  Adres  

 
 

3.  Tel.,Fax, 
e-mail,adres strony 

internetowej 

 
 
 

 
4.  Zakres prezentacji 

/np. wyroby 
rękodzieła, foldery, 
potrawy regionalne 

itp./ 

 

5.  Osoba odpowiedzialna 
za organizację stoiska 

wystawowego, tel. 
kontaktowy 

 Ilość osób przewidziana do 
obsługi stoiska(max.3) 

 

6.  Potrzeby 
organizacyjno – 

techniczne /energia/ w 
tym powierzchnia 

stoiska 

 

7.  Zakres działalności 
/scharakteryzować w 

kilku zdaniach/ 

 
 
 
 

 
8.  Informacja o 

prowadzeniu 
warsztatów (temat, 

potrzebna 
powierzchnia) 

 

 
Lokalizację stoiska wskazuje organizator przy uwzględnieniu  

tematyki i powierzchni wskazanej w formularzu 
 
 

 
 

……………………………  ……………………  …………………….…….. 
Miejscowość    Data     Podpis 
 
 
 

Zgłoszenia kierujemy do: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka 
hdk@hdk.hajnowka.pl fax. 85 682 32 01 

Termin dostarczania zgłoszeń: 10.07.2016 r. 
 



 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA X JARMARKU ŻUBRA 

 
 Ja niżej podpisany(-a) __________________________________________________, 

zamieszkały(-a), _____________________________________________________________, 

legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria i nr ____________, PESEL: ______________ 

oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w imprezie pod nazwą X JARMARK ŻUBRA, 

organizowaną w dniu 17.07.2016 roku: 

 1. Biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,  

2. Użytkowane przeze mnie urządzenia techniczne, energetyczne, asortyment, sprzęt 
elektryczny posiada stosowne atesty, aprobaty i orzeczenia techniczne, pozwalające na 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie oraz dopuszcza się ich 
użytkowanie na terenie otwartym w różnych warunkach atmosferycznych. 

3. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody 
wyrządzone przeze mnie i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy.  

4. Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin wystawiania stoisk bez zastrzeżeń oraz 
oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej i/lub 
sądowej za szkody jak również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi 
zdarzeniami w czasie trwania ww. imprezy, szczególnie wobec Hajnowskiego Domu Kultury 
w Hajnówce. 

5. Akceptuję, iż Hajnowski Dom  Kultury w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności 
za moje działania i zaniechania.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
koniecznych dla realizacji ww. imprezy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do kontaktu w celach organizacji                
X Jarmarku Żubra oraz promocji mojej twórczości i samej imprezy w sposób przyjęty przez 
Organizatora (prasa, radio, telewizja, plakaty itp.). Zgodnie z obowiązującym prawem, 
przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody oraz zmiany swoich danych. 

7. Znane mi są przepisy o podatku akcyzowym (art. 117 ust.3 i art. 47 ust. 1 pkt. 3 
ustawy z dnia 06.12.2008 roku  o podatku dochodowym – Dz. U. 2014 poz. 752 z późn. zm.) 
oraz przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 1, 
art. 181 ust. 1, art. 131 1, art. 21 

 

.1.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu                   
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. 2015 poz. 1286. 

 

 ..............................................     ……................................................... 
Miejscowość i data      pieczęć firmy/Wystawcy czytelny podpis 



Załącznik 2 

          Karta zgłoszenia stoiska  
handlowego wraz z oświadczeniem  

 X Jarmark Żubra      
17.07.2016 r. 

Nazwa Firmy/ Imię 
Nazwisko 

 
 
 

Adres  
 

Telefon,  e-mail , strona 
www 

 
 

Branża  
 

Szczegółowa 
charakterystyka towaru 

 
 

Numer rejestracyjny 
pojazdu wjeżdżającego 
na teren imprezy 

 
 

NIP  
 

Osoba odpowiedzialna za 
organizację stoiska/ 
telefon 

 
 
 

Prosimy o wypełnienie tabeli zaznaczając rodzaj zamówienia  

Rodzaj zamówienia głębokość wszystkich 
stoisk MAX. do 3 m 

Zamawiam (proszę 
wpisać TAK przy 
wybranej pozycji) 

Koszt jednostkowy 
(opłata) brutto 

Stoisko handlowe do 2 m długości  123,- 

Stoisko handlowe od 2 m do 4 m długości  246,- 

Stoisko handlowe od 4 m do 6 m długości  369,- 

Stoisko handlowe powyżej 6 m długości  492,- 

Stoisko reklamowe/promocyjne  do negocjacji 
 

Zobowiązuję się do zapłaty kwoty ……… zł, słownie: ………………………………………………zł 
do dnia 13 lipca 2016 roku na konto: 

 Hajnowskiego Domu Kultury, PKO BP SA 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900  

 tytuł przelewu: opłata za stoisko handlowe „X Jarmark Żubra” oraz z podaniem imienia i nazwiska 
opłacającego lub nazwy podmiotu handlowego. 

 

..………………………………………    ...........................................................  
Miejscowość, data     podpis zamawiającego lub/i (pieczątka firmy)  

_________________________________________________________________________ 
Zgłoszenia kierujemy do: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka 

hdk@hdk.hajnowka.pl   

mailto:hdk@hdk.hajnowka.pl�


 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA X JARMARKU ŻUBRA 
 
 Ja niżej podpisany(-a) __________________________________________________, 

zamieszkały(-a), _____________________________________________________________, 

legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria i nr ____________, PESEL: ______________ 

oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w imprezie pod nazwą X JARMARK ŻUBRA, 

organizowaną w dniu 17.07.2016 roku: 

 1. Biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,  

2. Użytkowane przeze mnie urządzenia techniczne, energetyczne, asortyment, sprzęt 
elektryczny posiada stosowne atesty, aprobaty i orzeczenia techniczne, pozwalające na 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie oraz dopuszcza się ich 
użytkowanie na terenie otwartym w różnych warunkach atmosferycznych. 

3. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody 
wyrządzone przeze mnie i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy.  

4. Posiadam wymagane zgody i zezwolenia na prowadzenie działalności oraz 
niezbędne certyfikaty i zezwolenia dopuszczające towar do sprzedaży oraz znane mi są 
obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i swój punt handlowy/stoisko 
wyposażyłem w podręczny sprzęt gaśniczy. 

5. Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin wystawiania stoisk bez zastrzeżeń oraz 
oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej i/lub 
sądowej za szkody jak również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi 
zdarzeniami w czasie trwania ww. imprezy, szczególnie wobec Hajnowskiego Domu Kultury 
w Hajnówce. 

6. Akceptuję, iż Hajnowski Dom  Kultury w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności 
za moje działania i zaniechania.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
koniecznych dla realizacji ww. imprezy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do kontaktu w celach organizacji                
X Jarmarku Żubra oraz promocji mojej twórczości i samej imprezy w sposób przyjęty przez 
Organizatora (prasa, radio, telewizja, plakaty itp.). Zgodnie z obowiązującym prawem, 
przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody oraz zmiany swoich danych. 

8. Znane mi są przepisy o podatku akcyzowym (art. 117 ust.3 i art. 47 ust. 1 pkt. 3 
ustawy z dnia 06.12.2008 roku  o podatku dochodowym – Dz. U. 2014 poz. 752 z późn. zm.) 
oraz przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 1, 
art. 181 ust. 1, art. 131 1, art. 21 

 

.1.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu                   
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. 2015 poz. 1286. 

 

 ..............................................     ……................................................... 
Miejscowość i data      pieczęć firmy i czytelny podpis 
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